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INTRODUVAO

No presente trabalho os autores apre-
sentam uma revisdo geral das esp6cies do ge-
nero Sericophanes Reuter, 1876 (Hemiptera,
Miridae) do continente Sul Americano e da
Amnrica Central.

Esse genero foi durante algumn tempo
confundido pelos autores sul anericanos com
Globicps le Pel6tier e Serville e Mimocoris
Scott. Coube a Poppius (1921) ao descrever
esp6cies do continente apresentar uma chave
sistem~tica para incluf-las. Carvalho (1944)
reviu o genero de uma maneira geral para as
regi6es nefirtica e neotr6pica e pelo fato de se
encontrar em seu segundo ano de psquisas ta-
xonomicas apresentou algumas ilustrag6es nao
muito precisas, algumas delas refeitas pelos
autores.

Foram tamb6m reestudadas as esp6cies
descritas por Maldonado (1970) da Venezuela
e Costa Rica.

Uma das caracterfsticas bisicas do gene-
ro 6 a sua semelhanga com formigas (mynne-
cornorfismo e mirmecofiia), associando-se a
elas em determinadas esp6cies. Outra caracte-
rist ca que chama atengo 6 a presenga no em-
b6lio de minusculos tub6rculos estridulat6rios
associados a tub6rculos correspondentes no
lado interno do femur II. As fenmeas podern
apresentar braquipterismo acentuado, comr o
heni6litro alcanrando apenas o segmento III
ou IV do abdome e desprovido de culneo ou
terem o hemi6litro braqufptero por6m reco-
brindo o abdome, deixando apenas visivel o
tubo anal (segmento IX).

A genit.lia segue sempre um padrao ge-
ral com o gon6poro secundfrio peculiar e apa-
rentemente sem caracteres passfveis de serem
utiizados para taxonomia das esp6cies. 0 pa-
ramero direito 6 sem duvida aquele que mais
se presta para diferenciagdo entre as mais di-
versas esp6cies. Nesse particular hf que se
avaliar o que constitui diferenga entre esp6cies
e diferengas entre individuos.

Os autores acreditamr que a bibliografia
apresentada num total de 17 trabalhos abrange
o conhecimento atual do g~nero na Am6rica
do Sul e Am6rica Central.

Embora fujam a natureza do trabalho, a
fim de sofrerem corre96es, acham-se inclufdas
figuras do pig6foro e dos parameros de Seri-
cophanes ocellatus Reuter, 1876, em exemplar

oriundo do Texas e de Sericophanes haide-
manni Poppius, 1914, oriundo de Michigan.

Sericophanes Reuter, 1876
Sericophanes Reuter, 1876: 79;

Carvalho, 1944: 517

Esp6cie tipo do genero: Sericophanes
ocellaus Reuter, 1876 (monobfisico).

Sercophanes ornatus (Berg, 1878)
Monalonion ornatwm Berg, 1878: 279;

id. 1879: 129; id, 1880: 20; Myrmecopeplus
ornatus Berg, 1883: 28; id. 1884: 85;

Sericophanes ornatus Poppius, 1921: 52;
Carvalho, 1944: 521, figs. 5 - 8

(Figs. 1 - 4)
Esta esp6cie de Berg 6 largamente distri-

buida na Am6rica do Sul, caracterizando-se
sobretudo pela pubescencia muito longa; pela
morfologia do parkmero direito e tamb6m por
ter a mancha ocel6ide clavo relativamente pe-
quena e quase sempre arredondada. A Fi. 5 da
mesma apresentada por Carvalho (1944) 6 fiel.
Uma de suas caracterfsticas 6 possuir o emb6-
Ho externamente curvo e corm uma fileira bem
visivel de pequenos tub6rculos esclerosados
com finalidade estridulante (no femur III
existem formaq6es correspondentes. Outra ca-
racteristica 6 possuir femeas semi-braquipteras
e completamente braqufpteras, ambas com a
formaqdo estridulante bem formada.

Distribui o Geogrdfica: ARGENTINA:
Buenos Aires, Entre Rios, Santa F6, Santiago
del Estero, Cordoba, Chaco, Missiones, Cata-
marca, Rio Negro, Salta, San Luis, Mendoza;
BRASIL: Rio de Janeiro, Minas Gerais, Sao
Paulo, Goi~s, Espirito Santo, Mato Grosso,
Santa Catarina, Pars, Cearl; SURINAME: Pa-
ramaribo; BOLfVIA: Potosi, Santa CrUz, Co-
chabamba; PARAGUAY: Horqueta.

Lectdtipo no Museu de Zoologia de La
Plata, Argentina.

Sericophanes variegatus (Reed, 1902)
Globiceps variegatus Red, 1902: 175;

Sericophanes ornatus Carvalho e Drake nec
Berg, Rev. Brasil. Bio., 3(3):295.1943; id.

Rev. Ent. R. Jan., 14(3):523, 1943; Carvalho,
Rev. Brasil. Biol., 4(4):519, 1944.

(Figs. 5 - 10)
A sinonimia desta esp6cie com Serico-

phanes ornatus (Berg, 1878) por Carvalho e
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